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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (5) كتاب قصر الصالة في السفر –الموطأ 

 .باب: جامع الصالة، و ةالصال جامع في العمل اببشرح: تابع 
 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 د وعلى آله وصحبه أجمعين.نبينا محم ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين

صلى هللا عليه -أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي هريرة "
عليه الصالة -وهذا استفهام إنكاري لما يلزم منه أنهم يظنون أن النبي  "((ذه؟أترون قبلتي ه)) قال: -وسلم

 ((فوهللا ما يخفى علي خشوعكم)) ؟أتظنون قبلتي هنا فقط ((هنابلتي هاأترون ق)) ، بدليل:مال يراه -والسالم
ما بإلهامن هذا العلم : إيعني في جميع األركان من الصالة، وقال بعضهم لكن هذا  ،وعدم الخفاء إما بوحي وا 

وال  وعكمفوهللا ما يخفى علي خش)) ظهره يراهم من وراء -عليه الصالة والسالم-فيه نظر، للتصريح اآلتي بأنه 
صلى هللا عليه -من باب خرق العادة له  -عليه الصالة والسالم-رؤية حقيقية خاصة به  ((ركوعكم إني ألراكم

ومن المعلوم المقطوع به أن عينيه  ،من وراء ظهره -عليه الصالة والسالم-يراهم  ((من وراء ظهري )) -وسلم
كما ينظر من هو أمامه، وهل هذا  ن وراء ظهرهوراءه م  ن لكن خرق هللا له العادة فجعل ينظر م  كغيره في وجهه، 

عليه -نه كان له على أنه في الصالة، بعضهم يقول: إيدل خاص بالصالة أو في جميع األوقات؟ النص 
، لكن لم يدل على هذا دليل، ويستغل بعض وبعضهم يقول: بين كتفيه ،عين خلف ظهره -الصالة والسالم

ال قيمة له اإلبصار غير متعلق بالبصر، أن البصر مجرد سبب والسبب أن  المبتدعة مثل هذا النص ويجعل
نما هللا  ،عند هذا المتكلم في اإلنسان بين وجهه ، يعني ال فرق يجعل األثر عنده ال به -جل وعال-وال أثر له، وا 

بقة  ى الصينوقفاه ما في فرق، ولذا يقررون وهذا مذكور عندهم بالحرف ما هو بإلزام أنه يجوز أن يرى أعم
نما توجد المؤثرات والمسببات ع وال قيمة ،األسباب ال أثر لها ،األندلس، هذا عندهم عند األشاعرة ندها ال لها، وا 

لكن هل يوجد عند غيره مثل هذا، هل هو مطرد؟ غير  "يراهم من وراء ظهرهها، ويستدلون بمثل هذا الحديث: "ب
، فمثل -عليه الصالة والسالم-للعادة من أجله  اله، وخرق   اكرام  إ -عليه الصالة والسالم-مطرد، هذا خاص به 

 له. ال قيمةلغو هذا الكالم 
 طالب:.......

لكي يقبلوا على صالتهم، هذا من باب التخويف لهم أن ال ينشغلوا بغير الصالة، لكي يقبل الصحابة على 
الصالتهم بكليتهم إذا  انصراف القلب ال يررى بمثل هذا النص لكن ، ومن الزم اإلقبال بالقلب اإلقبال بالجوارح، وا 

عظة اإلمام للناس في إتمام  :أقبل القلب ال شك أن الجوارح تبع له، ولذا ترجم اإلمام البخاري على هذا: "باب
ن كانت الترجمة لغيره :الصالة وذكر القبلة"، ومسلم: "باب األمر في  :"باب :األمر.." يعني في صحيح مسلم، وا 

تمامها والخشوع فيها" على كل حال الخشوع سبق الكالم تحسين ال  ،فيه، وهو عند جمهور أهل العلم سنةصالة وا 
 في تقرير وجوبه.ل ابن رجب والغزالي وأوجبه بعضهم، وأطا
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كان يأتي  -صلى هللا عليه وسلم-وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد هللا بن عمر أن رسول هللا "يقول: 
بالهمز عند  (قباء)الموحدة الباء وهو ممدود بو ، وقباء بضم القاف اوماشي   تارة   ايأتي قباء راكب   "اوماشي   اقباء راكب  

وهو موضع على ميلين أو ثالثة من المدينة، موضع معروف فيه مسجد  ،أكثر اللغويين، وأنكر بعضهم القصر
ولذا يختلف أهل العلم  ؛له المدينةبعد هجرته قبل دخو  -عليه الصالة والسالم-قباء، وهو أول مسجد بناه النبي 
ن  ،ى، أول مسجد أسس على التقوى في المسجد الذي أسس على التقو  وكثيٌر بل أكثر أهل العلم على أنه قباء، وا 

قباء أسس على  :لكن إذا نظرنا إلى الواقع هل نقولأصح،  -عليه الصالة والسالم-كان النص في مسجده 
أو بعده؟  -عليه الصالة والسالم-على التقوى، هل هو قبل مسجد النبي  ما أسس على التقوى؟ أسس أوالتقوى 

ال فالنص في كون المسجد الذي ، وأول أولية نسبيةقبله، وال يمنع أن يكون هناك أول وأول، أول أولية مطلقة ، وا 
جد قباء أول المنصوص عليه في اآلية في سورة التوبة، وال ينفي أن يكون مسأسس على التقوى ولعله المراد به 

ومن المحال أن يكون على  -عليه الصالة والسالم-مسجد أسس على التقوى؛ ألن هذا وصفه، أسسه النبي 
 .-عليه الصالة والسالم-ن قبل مسجده غير تقوى، ووجوده في األعيا

مر أن ذلك كل جاء في البخاري من طريق عبد هللا بن دينار عن ابن عأخرى،  اتارة وماشي   اراكب   "اوماشي   اراكب  "
ويصلي فيه  ،سبت، فليحرص المسلم على هذه السنة إذا انتشرت الشمس يوم السبت يذهب إلى مسجد قباء

ن كان راكب  ركعتين ، ليس في هذا شد رحل؛ ألنه ليس بسفر، اقباء راكب  ، كان يأتي ا، وليس في ذلك شٌد للرحل وا 
ألن هذا  ؛ثالثة مساجد(( ))ال تشد الرحال إال إلى :-عليه الصالة والسالم-بين هذا وبين قوله  فال معارضة

 ليس بسفر، وليس فيه شٌد للرحل.
 طالب:.......
عليه -كونه كل سبت منه  ؟غير مشروع أمن هذا األمر مشروع الذهاب إلى قباء : إهل نقول المقصود أنه

أنه مقصود، فالسبت أولى من  يدل على احصل مرة، لكن كونه يتكرر منه مرار  ي االتفاق، يعني -الصالة والسالم
 غيره.

ثقٌة من  ،األنصاري الزرقي "عن النعمان بن مرة -األنصاري –وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد "يقول: 
ما ترون في )) قال: -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا " ، وهم من عده في الصحابةكبار التابعين

قال، فهو مرسل، لكنه  -وسلمعليه صلى هللا -ن رسول هللا ول: إن كبار التابعين يقهذا تابعي م "؟((الشارب
وعمران بن حصين،  من وجوه عن أبي هريرة وعبد هللا بن مغفل وأبي قتادة وأبي سعيدمسند  حديث صحيح

 ؟((ما ترون في الشارب))قال:  -وسلمعليه صلى هللا -أن رسول هللا " يصح بها أن له طرق كثيرةالمقصود 
ويريد  ؟كل هذه من الفواحش، ما ترون في مثل هذا ((؟والسارق والزاني)) أمر يتعاظمونههذا ن من الخمر؛ أل
قال لشخص  -رحمه هللا-كأن شأنه عندهم أخف، يعني مثل ما قرر الشيخ محمد بن عبد الوهاب  أن يقرر شيئ ا

السوء والقبح، في غاية  خرج من المسجد يوم الجمعة فوقع على أمه بين الناس، ما رأيكم في هذا؟ أمر عظيم
أكبر، فإذا أراد أن  الشرك، الشرك أيهم أشد؟ ،على عتبته افذبح كبش   لكن ما رأيكم في شخص نزل بيت جديد

ما ترون في ))تهم، هنا سأل قال: إلنسان شناعة أمٍر فليقرنه بل يجعله أشد مما يستبشعه الناس في حيايقرر ا
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حيث  هذا من أدب الصحابة "هللا ورسوله أعلم :قالوا ،ن ينزل فيهموذلك قبل أ ((الشارب والسارق والزاني؟
لى رسوله ،-جل وعال- ردوا العلم إلى هللا ها ال شك أن ((اتوفيهن عقوب ،هن فواحش)) :قال" إلى عالمه ،وا 

 ،يةوهي أخذ الشيء خف ،ويضبط بفتحها السر قة، السر قة المعروفة ،بكسر الراء ((وأسوأ السرقة)) فواحش وكبائر
ومثل فسقة جمع فاسق  ،ومثل حفظة ،مثل كتبة أ هؤالء السر قة جمع سارق و هذه سرقة، والسر قة جمع سارق، أس

كيف يسرق  "؟وكيف يسرق صالته يا رسول هللا :قالوا ((الذي يسرق صالته أسوأ السَرقة)) وحافظ وكاتب
حقيقتها الشرعية  ..،ي يسرق صالتهأن الصالة تسرق يعني بالمعنى الحسي؟ ال، الذيعني هل يتصور  ؟صالته

قالوا: وكيف يسرق صالته يا رسول " ،، الذي يسرق صالته يا رسول هللا..-عليه الصالة والسالم-نها النبي بي  
 ،، وهذه حقيقة شرعية للسرقةيعني كأنه يبخس منها ما وجب عليه ((ال يتم ركوعها وال سجودها)) :قال هللا؟

كيف تكون سرقة األحاديث؟ هل يأتي شخص إلى بيت شخص ويجد اديث طيب سرقة األحسرقة الصالة، 
ذه المكتوبة في الصحف وفي الكتب؟ هذه سرقة حسية معروفة، لكن هل السرقة أحاديثه مكتوبة فيسرقها منه ه

خذ يسرقها السراق يأ بهذه الطريقة، الرواة ما يسرقون  بها الرواة؟ السرقة واضحة هذه وال يسرقها راوٍ  التي يرمى
 تركيب إسناد أو..يعني ر هذه، لكن سرقة األحاديث بالرواية غييسرقه من بيته يبيعه،  اكتاب  

 طالب:.......
 خاصة. فهذه حقائق، نعم، بال شك ،نعم

صلى هللا -وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول هللا ": -تعالى رحمه هللا-يقول المؤلف 
بيان  ابالقبور، وجاء أيض  وجاء النهي عن تشبيه البيوت  ((من صالتكم في بيوتكماجعلوا )) قال: -عليه وسلم
وأقرب  ،ألن هذا أبعد عن الرياء ((اجعلوا من صالتكم في بيوتكم)) صالة المرء في بيته إال المكتوبةأن أفضل 

أما الفريضة  ،لنافلةإلى اإلخالص، وليقتدي بالمصلي عوامر البيوت من نساء وأطفال، وال شك أن المراد بذلك ا
أو  ،حيث ينادى بها، فال يسوغ لمن يسمع النداء أن يصلي في بيته فالنسبة للرجال ال بد أن تؤدى في المساجد

 إال أن يصليها في المسجد حيث ينادى بها. ،أو في مقر عمله ،في دكانه
يسوغ له أن ه حفظه ما وكل إلي أو محل حراسة بحيث يضيع كمحل العمل مثال  لبعض األماكن  قد يعرض

ذا كان بعيد   كما في حديث  ،اوطهور   افاألرض جعلت مسجد   عن المسجد ايصلي في مكاٍن في مقر عمله، وا 
 ، يستثنى من ذلك ما جاءت النصوص باستثنائه.الخصائص

، فمما تخص به هو قول جمهور أهل العلم ((اوطهور   ا))جعلت لي األرض مسجد  وذكرنا أن التخصيص لحديث: 
صلى أن المقابر ال يه الجملة من حديث الخصائص المقبرة، فالنهي عن تشبيه البيوت بالمقابر دليٌل على هذ
ن قال بعضهم: إن حديث الخصائص ال تقبل التخصيص  ))ال تصلوا إلى القبور(( فيها لكن  ،كابن عبد البروا 

 نا ذلك في مناسبات كثيرة.قوله مرجوح، وبي  
إذا لم يستطع المريض السجود أومأ برأسه  كان يقول: نافع أن عبد هللا بن عمروحدثني عن مالك عن "يقول: 
ويجعل سجوده أخفض  ،والسجود أومأ بهمايومئ برأسه، وكذلك إذا لم يستطع الركوع  ،يعني إلى األرض "إيماء

ال من ذلك، و  أو شيء ةليه من وسادة أو تكأيعني يسجد ع "اولم يرفع إلى جبهته شيئ  " ، ومر بنا هذامن ركوعه
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عليه -النبي  ،مشروعليس بألن بعض الناس يرفع يده هكذا ليسجد عليها، هذا  يسجد عليها؛ ايضع يده أيض  
أجرى عملية في وسادة فرمى بها، وأمره باإليماء، فبعض الناس إذا  رأى الذي يسجد على -الصالة والسالم

بقدر ما يستطيع، وال يلزمه أن يرفع  ،ع يومئ إيماء  ونهاه الطبيب عن السجود وعن الركو  ،عينيه أو في إحداهما
بأن وضع وال حمل هذا الشيء الذي يمكن السجود عليه ما يحتاج إلى رفع وال يسجد عليه، لكن إذا كان  اشيئ  

على مكتب ثم مر بآية سجدة هل يلزمه أن ينزل على يقرأ القرآن  ،يكون شخص يقرأ على مكتب يقرأ القرآن
وال يعوقه هذا على  ايعني كأنه على األرض ولم يرفع شيئ  ألنه مناسب  ؛لى نفس المكتباألرض أو يسجد ع

 يسجد عليه فهذا مكروه عند جمهور العلماء. اأما كونه يرفع شيئ   ؟السجود الكامل
أن عبد هللا بن عمر كان إذا جاء المسجد وقد صلى  وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن"يقول: 
االحتمال وأن يكون  ،امتسع   جاء في وقٍت االحتمال أن يكون  "اقبلها شيئ   دأ بصالة المكتوبة ولم يصل   الناس ب

 بالمكتوبة، يعنيأنه كان يبدأ  النقل عنه بهذا اإلسناد الصحيحاآلخر أن يكون قد ضاق عليه الوقت، ابن عمر 
القبلية  ثم بعد ذلكم يقضي الرواتب ،لمكتوبةج وقتها ساعتان يبدأ باو وبقي على خر  ،يأتي وقد صلى الناس الظهر

 والبعدية.
ان إذا جاء المسجد ك ،إذا جاء المسجد والناس قد انتهوا من صالة الفريضة -مارضي هللا عنه-أقول: ابن عمر 
أو قد  ؟أنه يجيء والناس قد صلوا ار، وهل هذا من ديدن ابن عمراستمر هذه تدل على  (كان) وقد صلى الناس

وال يظن بابن عمر أن حاله مثل حالنا وحال كثير من  ؟الكلمة مع أنه لم يحصل إال مرة واحدة مثال  تقال هذه 
 االصالة كلها وأحيان   اأحيان   ،ركعتين ،ركعة فاتته بينهم وبين عوام الناس في كونه اطالب العلم الذين ال تجد فرق  

كثير في أوساط طالب العلم، مع األسف الشديد  هذا ،يركب السيارة ويصلي قدام، وتفوته الصالة بهذه الطريقة
 "إذا جاء إلى المسجد وقد صلى الناس بدأ بصالة المكتوبة" -مارضي هللا عنه-يوجد هذا، فكان ابن عمر 

فيبدأ بالمفروضة يعني ال فرق بين أن يدرك اإلمام وقد أقيمت الصالة يصلي مع اإلمام وبين أن تفوته الصالة 
هذا رأي ابن عمر،  ،ومع هذا لم يصل   قبلها شيء ،قبل النافلة مع سعة الوقتبالفريضة  اتمام  بشأنها، اه ااهتمام  

فاته وقت صالة  لما -عليه الصالة والسالم-ال سيما وأن النبي  ،لكن لو بدأ بالنافلة القبلية مع سعة الوقت
من اإلنسان وقد صلى الناس وبقي  فعندنا صور لهذه المسألة، يأتييعني مع فوات الوقت،  ،الصبح بدأ بالنافلة

أن يأتي بالنوافل القبلية ويبدأ بالفريضة؟ الوقت ما يستوعب النوافل كلها مع الفريضة ويزيد عليها، هل األولى 
نعم األولى أن يأتي بالنوافل؛ ألن الوقت فيه متسع، وكون النوافل تؤدى أفضل من كونها تقضى؛ ألن اإلتيان 

صالة الظهر  ،لذا تقدم عليها النافلة البعدية، يعني لو شخص جاء والصالة قد أقيمتو  ؛قضاء بها بعد الصالة
يصلي النافلة البعدية تة في هذا الوقت وبعدها ركعتان، إذا سلم وجاء باألذكار الموقو  ، والقبلية أربع ركعاتمثال  
وقت فيه متسع يبدأ بالنوافل القبيلة ثم الراتبة القبلية، هنا إذا جاء وال ،ثم بعد ذلك يقضي النافلة القبلية ،أداء  

عليه الصالة -البعدية، ومثله لو نام عنها حتى خرج وقتها يأتي بها على هذا الترتيب؛ ألن النبي الفريضة ثم 
قبل صالة الصبح وقد طلعت الشمس، لكن إذا انتبه من نومه وقد بقي من الوقت صلى ركعتي الصبح  -والسالم

، فلو قدم النوافل يبدأ بالفريضة؛ ألنه يؤدي الفريضة أفضل من أن ينشغل بنافلة :ولللفريضة فقط نقما يكفي 
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القبلية مع اتساع الوقت كان أولى، وعلى كل حال هذا اجتهاد ابن عمر، وابن عمر صحابي من أهل التحري 
 أن قوله راجح في كل شيء.لكن ال يعني  ،واالقتداء واالئتساء

 طالب:.......
 ؟نعميؤجلها إلى أن ينتهي؟  يريد أنأو لنافلة في بيته يعني هو مصلي ا

 طالب:.......
 ؟يصليها والناس يصلون   كيفو  ،طيب ؟صليها ومنتهيم

 طالب:.......
جزم و ما يمكن أن ينشغل ابن عمر يصلي النافلة في بيته ويعرف وقت اإلقامة، طيب اآلن إذا عرف  ال، ال،

  ؟يؤدي الفريضة أو يصليها في بيتهسجد ليذهب إلى الم ،أن الصالة انتهت ايقين  
 طالب:.......

أن الناس قد صلوا ما يلزم إتيان المسجد؛ ألن  اجزم يقين   ،الكن إذا عرف يقين   ،، هذا إذا جاءممثل أجره لهف
والصالة قد ألجل الجماعة،  المسجد مشروعيتهافي صالة ، انتهتالمسجد إنما جعل ألجل الجماعة والجماعة 

 انتهت.
لكن ال  ،على الفريضة ومبادرة ومسارعة إلبراء الذمة من عهدتها احرص  لى كل حال هذا اجتهاد ابن عمر ع

 يعني أنه هو الراجح.
 طالب:.......

 ، نعم؟طالع، كونك تتأخر ما ينفعك هذا ،نك طالع، إلعله من باب التأديب نعم،
س قد صلوا هو يفترض أن الناس لم يصلوا، إذا تأخر عن أول الوقت وجاء والنا -مارضي هللا عنه-ابن عمر 

عليها، فكأن الناس لم يصلوا فينشغل بالفريضة، فكما أنه ينشغل بالفريضة لو لم  احرص   فأول ما يبدأ به الفريضة
 ينشغل بالفريضة إذا سلم اإلمام. يسلم اإلمام فكذلك

 "اصلي فسلم عليه فرد الرجل كالم  أن عبد هللا بن عمر مر على رجل وهو ي وحدثني عن مالك عن نافع"يقول: 
 :فرجع إليه عبد هللا بن عمر فقال له" وهو يصلي بكالٍم يسمع "وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته"يعني قال: 

هذا كالم،  ،ألنه مفسد للصالة عند الجمهور ؛يعني برد السالم "إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فال يتكلم
لناس، رجع إليه عبد هللا بن عمر فقال له: إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فال والصالة ال يصلح فيها كالم ا

فرجع إليه عبد هللا بن  ؟يتكلم، يعني هل ابن عمر خاطب هذا الرجل قبل أن يسلم من صالته أو بعد السالم
 م على أحدكم وهو يصلي فال يتكلم.عمر فقال له: إذا سل

 طالب:.......
رجع عليه، على كل حال هو احتمال؛ ألنه ما يدرى  اسمعه يرد كالم   عندما، رجع، مشى خطوتين ورجع نعم،

حالة إذا احتيج هذا احتمال، وفي مثل هذه ال ،ميها ثالث ركعات، أو قبيل السالباقي عل هل هو بالركعة األولى
احد ثان يسلم عليه و  أتياحتمال ي ألنه ؟ما يكلم أويكلم بكالم  إذا احتيج إلى تنبيه المصلي ،إلى تنبيه المصلي
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هل قباء وهم وجاء إلى أ لما حولت القبلة يعني نظير  ؟هو بالصالة، فيكلم وهو في الصالةو  -عليه السالم-ويرد 
 .يصلون كلمهم لمصلحة الصالة

إذا سلم على أحدكم  ،أن واحد سلم رد عليه وقال له مثل هذا الكالمطيب لو قدر  "وهو يصلي فال يتكلم"يقول: 
ال.. :نقولماذا هذا يصير، ؟ ماذا يقال له، اهللا خير   جزاكال يتكلم فقال: وهو يصلي ف  ؟بطلت صالته وا 
 طالب:.......

 ؟، لم ..كماآلن أخبره بالح ،فال يتكلم يا أخي، هو ينهاه
 طالب:.......

 ،رد على أحدال ت :قال لهله ، لكن هذا جاء السالم مبطل للصالة يعني مع العلم به، رد السالم مبطل للصالةرد 
 .اتتكلم، فقال له: جزاك هللا خير   ال

 طالب:.......
 نعم، عرف الحكم.

 طالب:.......
عليه الصالة -النبي ، وليشر بيده ،إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فال يتكلم :قيل لهال، هذا عرف الحكم 

 ؟وعلى قارئ القرآن أو ال يشرع د هذا هل يشرع السالم على المصليكان يرد السالم باإلشارة، ثم بع -والسالم
يحصل بعض التصرفات من نعم ، مويرد باإلشارة ولم ينكر عليهيسلمون عليه  -عليه الصالة والسالم-النبي 

.........، بجواره ؟ يسأل واحدٍ من ال شعور، واحد دخل المسجد فلما وصل الصف قال: كم صلوابعض الناس 
هذا من ال  ؟ة أو ال أثر لهاهذه إشارة مفهمة، هذه لها أثر في الصال ،يعني ما أدري، يعني مسبوق مثله ما يدري 

 يعني ما يشعر. ،شعور
 ،هيعني مثل لو جاء واحد وضرب ،أو مغلوبتكلم من ال شعور  :أقول ،على أمره اعلى كل حال إذا كان مغلوب  

يحصل  ،ا من المراهقينال سيم ، هذا يحصلأح مثال   :قال مثل ما يقول أي مضروب اضربه بيده فتكلم كالم  
َوُقوُموْا }: -جل وعال-الصالة لما نزل قوله  ؟أعد الصالة :منهم كثير، هل تقول لهن يحصل و المراهقكثير هذا، 
ت يَن{ ، وهذه الصالة ال يصلح فيها كالم الناس، فالكالم نهوا عن الكالمأمروا بالسكوت و  [( سورة البقرة232)] لِل    َقان 

ولذا مر  ؛المراد به المقصود ل الصالة بالكالم، لكن الكالم المقصودبطتلصالة يبطلها، الذي ليس من أصل ا
يعني بالقصد، فغير المقصود ال  ،بالوضع : هو اللفظ المركب المفيدعلينا في درس اآلجرومية في تعريف الكالم

فيخرج كالم األعاجم، لكن  ،ي، وبعض الشراح يقول: بالوضع يعني بالوضع العربككالم النائم مثال   ا،يسمى كالم  
 ؟ تبطل به الصالة بال إشكال.هل كالم األعاجم تبطل به الصالة أو ال تبطل

 طالب:.......
أو  ،، لكن إذا كان هناك هلكة خطر من النار أن تحرق من حولهاوهللا الفريضة يجب االحتياط لها ؟في النافلة

 يضة.منه حتى في الفر  هذا ال بد ،ذهب إليها طفل أو شخص
 طالب:.......
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 كيف؟
 طالب:.......

 ال يصلح.وهللا حسب علمها وجهلها، إذا كانت جاهلة تنبه إلى أن مثل هذا 
-وأما النبي  ،ا: يجوز رده كالم  على كل حال رد السالم مفسد للصالة عند الجمهور، وقال قتادة والحسن وطائفة

 فكان يرد السالم باإلشارة. -والسالمعليه الصالة 
من نسي صالة فلم يذكرها إال وهو مع  وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد هللا بن عمر كان يقول:": يقول
هل تجزئه هذه  ،ذكر أنه ما صلوا الظهرنسي صالة الظهر ثم لما دخل مع اإلمام في صالة العصر  "اإلمام

 ؟تجزئ  الصالة عن الظهر؟
 طالب:.......

 ،نسي الظهر لكن من فاتته الظهر وعرف أنها فاتتهسألة مفترضة فيمن لماذا؟ ألنه دخلها بنية العصر؛ ألن الم
ن كان ،ن العصر دخل معهم بنية الظهر تجزئ على القول الراجحورأى الناس يصلو   المسألة خالفية. توا 

وفي ظنه أنهم يصلون المغرب، هو صلى المغرب مع الجماعة  ،شخص دخل المسجد فوجدهم يصلون العشاء
لما قاموا إلى الرابعة  ،وفي ظنه أنهم يصلون المغرب ،لمغرب فدخل والناس يصلون العشاءونسي أنه صلى ا

ال فقام ليأتي معهم بالرابع وقبيل ركوع اإلمام تذكر أنها العشاء -هذه واقعة-جلس وسبح  ة، صالته صحيحة وا 
 غير صحيحة؟
 طالب:.......

 النية هو ما نوى صالة العشاء.لماذا؟ 
فصلى العصر مع اإلمام بنية يعني نسي الظهر  "ي صالة فلم يذكرها إال وهو مع اإلماممن نس"هنا يقول: 

يصلي الصالة التي  "الصالة التي نسي فإذا سلم اإلمام فليصل  " مقتضى كالمه أنه ال يقطع الصالةالعصر 
ذا؟ ألن الترتيب األخرى، لمايعني يعيد الصالة  "بعدها األخرى  ثم ليصل  " يصلي الظهر إذا سلم اإلمام ،نسي

كتب في ل: يعتد بالصالة التي صالها مع اإلمام، و يقو  -رحمه هللا- هذا قال األئمة الثالثة والشافعيواجب، ب
، فإذا بنسيانه أو بخشية فوات وقت اختيار الحاضرةإال يقولون: وال يسقط الترتيب  ،الفقه بيان أن الترتيب واجب

نسي  صالة العصر وال يلزمه إعادتها، وهنا في الصورة التي معناصحت  انسي وصلى العصر قبل الظهر ناسي  
فلم يذكرها إال وهو مع اإلمام، هنا ذكرها وهو مع  ؟لكن هل نسي حتى صلى العصر أو ذكرها في أثناء الصالة

هل  ،ودخل مع اإلمام في صالة العصر وصلى ركعتين مع اإلمام ثم تذكراإلمام، طيب إذا نسي صالة الظهر 
؟ ال يقطع صالته، لكن هل يعتد بها عن الظهر أو العصر ،أنه يتمهامقتضى كالمه  ؟أو يكملها الصالةيقطع 

، لكن لو -رضي هللا عنه-من ابن عمر مه متابعة اإلمام، وهذا اجتهاد ، لكن يلز ال، ال يعتد بها عن شيء
إي نعم كان هذا  ؟بأولى أم ليسيدرك الجماعة أولى وأكملها ثم جاء بالعصر بنية الظهر قطعها وأدرك ركعتين 

 هو المتجه.
 طالب:.......
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 نعم. ،الحاجة
 طالب:.......

ى عشرة، ضاق ، ناٍو يصلي يوتر بإحدأنت افترض أن المسألة ما هو مع إمام هو نفسه المأموم ؟وهي نافلة
؟ أم ال ع عليه الصبح زاد ركعة توتر له ما قد صلى من غير سالم تصح صالتهأن يطلعليه الوقت وخشي 

 ركعة توتر له ما قد صلى((. أحدكم الصبح فليصل  فإذا خشي ))
 طالب:.......

والوتر جزٌء  ،يعني فصلها عن الوترالمسألة صالة الليل  ابعة اإلمام ال بأس، ال سيما وأنال، من باب مت ،ال
 األمر فيه سعة. ،منها، ويجوز وصله وفصله

  نعم؟" "وحدثني..: يقول
 طالب:.......

وأنه يعرف الحكم يسلم عليه، إذا ما خشي وعرف أن هذا ال في بطالن صالته  ا إذا خشي أن يكون سبب  وهللا
 يجوز.يرد باإلشارة سوف 

 طالب:.......
ما  -عليه الصالة والسالم-هو منشغل بصالته، يعني كون النبي  ،، هو منشغل بصالتهإن في الصالة لشغال  

ال  ((.))إن في الصالة لشغال  فاألصل  أنكر عليه دليل على الجواز، وا 
 طالب:.......

 السالم عليه جائز بال شك.، لكن األحسن الترك ،ينشغل ،صليانشغال الموهللا إن كان يترتب عليه 
 طالب:.......

نه ما صلى الظهر أنسي ظهر وال عصر؛ ألن الترتيب واجب وال يسقط إال بنسيانها، اآلن هو  هذه ال تجزئ ال
 ؟حتى فرغ منها
 طالب:.......
 منصوص عليها ،كالما في إش ،ثم يأتي بالظهر ،هذه منصوص عليها، النسيان يسقط الترتيب ،حتى فرغ منها

 بنسيانها.إال 
عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه  -يعني األنصاري -وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد "يقول: 

كنت أصلي هذا واسع بن  "ظهره إلى جدار القبلة كنت أصلي وعبد هللا بن عمر مسند واسع بن حبان قال:
فلما قضيت صالتي كنت أصلي وعبد هللا بن عمر مسنٌد ظهره إلى جدار القبلة، "المازني قال:  حبان بن منقذ

فقلت رأيتك  :قال ؟ما منعك أن تنصرف عن يمينك: فقال عبد هللا بن عمر ،انصرفت إليه من قبل شقي األيسر
وعبد هللا بن عمر مسنٌد ظهره إلى  وجهه؟ أيناآلن ابن عمر  "فإنك قد أصبت :بد هللاقال ع ،فانصرفت إليك

 ماذا ،هة القبلة أنه مستدبر أو مستقبللج دعونا لة جهة الغرب، القبلة غير الغرب،ما هو بمسأ ،جدار القبلة
 ؟يصير
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 طالب:.......
ما  شماال   أو اكان هذا ينصرف يمين    امستدبر  و أ مستقبال   ابن عمر كان مستدبر القبلة، لو ابن عمر ؟ابن عمر
أنه يسار وال  ما يدل على هما في "ظهره إلى جدار القبلةكنت أصلي وعبد هللا بن عمر مسنٌد "يقول: يفرق، 
مسنٌد  "كنُت أصلي وعبد هللا بن عمر مسنٌد ظهره إلى جدار القبلة"إال من خالل انصراف المصلي، يقول:  يمين

من جهة  "انصرفت إليه من قبل شقي األيسر -الصالة يعني أتممت- فلما قضيتُ " جدار القبلةظهره متكئ إلى 
 انصرف إليه هكذا.الشق األيسر، 
 طالب:.......

 "ما منعك.."فقال:  "انصرفت إليه من قبل شقي األيسر"كيف مستقبل القبلة؟ هذا الخبر يقول: 
 طالب:.......

مستقبل  ،الدورة واحدة، هو إن كان ابن عمر في الجهة هذه ،كة واحدةيستوي؛ ألن الحر  ؟ال، إذا كان خلفه
لمدينة يستقبل مصر، نفترض أنه هذا المسجد؛ ألن هذا ما له أثر لكن هو بالنسبة ل ،وينصرف إليه هكذا ،الشام

إلى  ،إذا أراد أن ينصرف إلى جهته اليسرى يكون بالجهة هذه ،نفترض أنه في هذا المسجد ،في تغيير المكان
ألنه لو كان في جدار القبلة الذي هو  ؟ل يمكن أن يسمى جدار القبلة ذاكيسار القبلة، لكن ه ، يكون الجهة هذه

ال يسارأمامه ما احتاج إلى االنصراف أصال   ن كان خلف ظهره يستوي يمين وا   الدورة واحدة. ،، وا 
 طالب:.......

استدار إليه  ييعن "األيسرصرفت إليه من قبل شقي فلما قضيت الصالة ان" آلننحن نريد تحليل نص أمامنا ا
قال: فقلت رأيتك فانصرفت  ؟فقال عبد هللا بن عمر: ما منعك أن تصرف عن يمينك"من جهة شقه األيسر 

 ،فإذا كنت تصلي فانصرف حيث شئت ،انصرف عن يمينك :يقول إن قائال   ،فإنك قد أصبت إليك، قال عبد هللا:
ن شئ ،إن شئت عن يمينك ن شئت عن  ،وهذا يخاطب به اإلمام والمنفرد "ت عن يساركوا  إن شئت عن يمينك وا 

وجاء في حديث ابن  "ينصرف عن يمينه -صلى هللا عليه وسلم-كان النبي "يسارك، وجاء في حديث أنس: 
 فدل على أن المسألة فيها سعة، "ينصرف عن شماله -صلى هللا عليه وسلم-أكثر ما رأيت رسول هللا "مسعود: 

 .-إن شاء هللا تعالى-انصرف عن يمينه أو عن شماله ال إشكال 
 ؟اآلن ظهر موقع ابن عمر من المصلي

 طالب:.......
 ؟أين

 طالب:.......
؟ إذا كان عن يساره سواء  على .... هو خلفه مباشرةنه ويساره........ أنت تقول....كان ينصرف عن يمي

 أو الجدار ذاك ما يفرق.الجدار ذا 
 .....طالب:..
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من أجل أن يستقبله،  ف إليه قليال  أنه عن يساره فانحر  هو جدار القبلة، ويمكن ،على كل حال هذا جدار القبلة
 نعم؟

 طالب:.......
النصراف عن جهة القبلة ا ،اواحد   ، السالم اليمين قوال  االنصراف االستدارة عن جهة القبلة، ليس المراد به السالم

األصلي  المسجد ،يعني نفترض أن هذا المسجدراف المهم أنه إلى جهة القبلة إذا سلم، مجرد االنح، أو االستدارة
ال جهة الشرق الجهة المعاكسةابن عمر األظهر على جهة القبلة  ، طيبوالتوسعة من أمامهجيد،  وجهه إلى  ؟وا 

يعني بالباب  م؟راهيستدير لي كيف ؟كيف يراهم، طيب جهة الشمال ال إلى جهة القبلة، وهذا بينه وبينه جدار
ما هي بواضحة إال أنه عن يساره، ابن عمر يقع عن يسار  على كل حال الصورة ة؟الذي يدخل في التوسع

االنحراف إليه من جهة اليسار أقرب  ، المقصود أنأمامهولذا انصرف إليه سواء  كان خلفه أو  ؛واسع بن حبان
وهو أنه يستوي  ،هذا كل ما في المسألة، والمقصود من سياق الخبر واضح ،من االنحراف إليه من جهة اليمين

عن يمينه كان ينصرف  -عليه الصالة والسالم-المصلي عن يمينه أو عن شماله، وثبت عنه أن ينصرف 
 ثبت عنه أنه كان ينصرف عن شماله.و 

من المهاجرين  "اير به بأس  وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل من المهاجرين لم "يقول: 
ال من أبنائه يعني صحابي  يحتاج أن يقال هذا؟ ،الم ير به بأس   ما معنى:؟ وا 
 طالب:.......

ن و المهاجر  أين ..أنه سأل عبد هللا بن عمرو بن العاص "الم ير به بأس  إنه " :عن رجل من المهاجرين نعم؟ يقول
 ؟ نعم؟ن..و األول

 طالب:.......
-احتمال أنه هاجر بعد ذلك، وقد يحتمل أن يكون بعد وفاة النبي  ،الهجرة غير الهجرة األولىن تكون احتمال أ

 المانع؟ ما -عليه الصالة والسالم
 طالب:.......
 "الم يَر به بأس  " :ما يلزم؛ ألن قولهنعم  ،هاجرممن البوادي  ،ال ما يلزم من مكة، من البوادي ،من المهاجرين

ن  ،ما يحتاج إلى أن يقال فيه مثل هذاالمهاجرين األولين يدل على أنه لو كان من  كان أبو حاتم الرازي قال وا 
 من المهاجرين األولين مجهول. :في بعض الرواة
 طالب:.......

 إزاء إطالقات كثيرة.ال، أبو حاتم يطلق الجهالة ب ،ال
 طالب:.......
أنه سأل عبد هللا "قول: الخبر ي.، لى كل حال يأتينا.ال سيما وأن اإلمام مالك من أهل التحري، ع الم ير  به بأس  

 امأواها مطلق   :، وقيليعني موضع بروكها عند الماء خاصة "؟أأصلي في عطن اإلبل: بن عمرو بن العاص
والمراد مجتمعها في آخر النهار وموضع  "في مراح الغنم ولكن صل  " يعني ال تصلي فيها "ال :فقال عبد هللا"
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 فمنع ،عن الصالة في مرابض الغنم وعن الصالة في مبارك اإلبلسئل  -عليه الصالة والسالم-مبيتها، والنبي 
رك اإلبل بين مبافدل على أن هناك فرق  ،لصالة في مرابض الغنممن الصالة في مبارك اإلبل وأذن في ا

من هذا  الم يلتمسون حكم  ثها طاهرة، لكن أهل العوأرواثها وأبوالها طاهرة، الجميع أبوالها وأرواومرابض الغنم، 
خشي عليه أن يتضرر إذا نفرت،  قربهااد تهدأ فإذا صلى في مباركها وبن اإلبل ال تكقول: إي منهم من ،التفريق

 ،من أهل العلمالمقصود أنها استنباطات  ،ف مرابض الغنمللشياطين بخال مأوى ن مباركها : إومنهم من يقول
ال سيما وأن  ،وأما العلة الحقيقية فتحتاج إلى نقل ،م في هذا هو النصويبقى أن الحكم في هذا هو النص، الحك
سواء  كان في مبارك المكان طاهر  هل هناك فرق؟فيما يظهر للناس  امثل هذه األمور مما يخفى، يعني ظاهر  

واث وأبوال كلها طاهرة، والذين يقولون بنجاسة أبوال وأرواث اإلبل يقولون بنجاسة أر  ،اإلبل أو في مرابض الغنم
 هذه يقولون بطهارة هذه، فاألمر الحسي ال فرق.الغنم ال فرق، والذين يقولون بطهارة 

قيل: التمسوا  ،في الوضوء من لحم اإلبل وعدم الوضوء من لحم الغنميعني جاء في بعض األخبار مثل ما قيل 
 وأالعلم، الدسومة زائدة ، كالم، استنباطات من أهل ..أو أمور يعني ،فيهن شياطين أو جن خلقت من جن

 الدهونة تخفف بالوضوء.
 كثير ألهل العلم في هذا، واألصل والمعول عليه هو النص الذي فرق بين األمرين. على كل حال الكالم

خلقت من جن بهذا اللفظ،  ،أنها جن خلقت من جن، جنٌ  -صحته اآلنال أعلم - اهجاء في بعض األخبار أن
الجمع بين المختلفات، لكن قد يكون  وأكن أن ترد الشريعة بالتفريق بين المتماثالت أخاله يثبت، وال يملكنه ال 

الحكم المعقولة مؤثرة، بولها طاهر وروثها  ما ننسب هذا للشريعة، فيبقى ،عدم إدراكنا هذا لقصورنا أو تقصيرنا
 .ا أمر ثانملحقة باإلبل هذ يعني كونها في باب الهدي واألضحية المانع من الصالة؟ ما ،طاهر
 "؟ما صالة يجلس في كل ركعة منها :أنه قال بن شهاب عن سعيد بن المسيباوحدثني عن مالك عن "يقول: 

رحمه -، ترجم البخاري سعيد بن المسيب يطرح هذه المسألة، وطرح العالم للمسألة على جلسائه وطالبه له أصل
تشبيه النخلة بالمؤمن، على كل حال  ديث ابن عمرورد حديث النخلة من حطرح اإلمام المسألة" وأ :: "باب-هللا

معرفة قدرات الطالب التعنيت والتعجيز، وال يبالغ في التعمية، إنما يقصد بذلك هذا له أصل لكن ال يقصد بذلك 
 ؟"ما صالة يجلس في كل ركعة منها"، وهنا يقول سعيد بن المسيب: اومدى استيعابهم، وشحن هممهم أيض  

هو جوابها المغرب، وفي  "ما صالٌة التشهد فيها أكثر من عدد الركعات؟"تشهد، وأقول: يعني بعد كل ركعة 
يعني جلس مع اإلمام التشهد األول، فاته ركعتان وأدرك التشهد األول يتشهد معهم، ثم المغرب،  اأيض   ناسؤال

 ات في ثالث ركعات، وهنايكون أربع تشهدفيتشهد معه ثانية، ثم يأتي بركعة فيتشهد ثم يأتي بالثانية فيتشهد 
 يمكن أن تصور بأربع تشهدات كما سمعنا :ونقول ،تتشهد ثالث مرات "هي المغرب إذا فاتتك منها ركعة"يقول: 

الثنائية ما فيها إشكال، لكن الرباعية كيف  ،إشكال إذا فاتك ركعة الثنائية ما فيها "وكذلك سنة الصالة كلها"
 اعية؟أن تجلس في كل ركعة في الربيتصور 

 طالب:.......
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؟ ثالث صح ،ثم يأتي بركعتين ويتشهد ..،، ثم يأتي بركعةيجلس مع اإلمام هذا أول تشهد ؟ةإذا أدركت الرابع
يعني الثالثة متصور أن  ؟نتصور أن الرباعية يأتي فيها أربع تشهداتأقول: كيف تشهدات، والركعات أربع، 

 .تأتي أربع تشهدات
 طالب:.......
 ؟تشهديعني يسهو وي
 طالب:.......

ال مع السهو بعد.. ،يطرح المسألة على أساس أنها تشهد مع الذكرال،  ،ال  ؟هللا المستعان، نعم، مقصود وا 
 طالب:.......

 ؟لكن ما يجلس في كل ركعة منها، تشهدين متواليين
 طالب:.......

 صالة كلها، الفجر كذلك.ال ةوكذلك سن ،إذا فاتتكال، اآلن يتشهد في كل ركعة منها هي المغرب  ،ال
 طالب:.......

 ."الصالة كلهاوكذلك سنة "أنا اإلشكال عندي في الرباعية، يقول: ال  ،نعم
 طالب:.......

 طريقة الصالة كلها. ،ال يعني طريقتها ،ال
 طالب:.......

وهذا مما  ،اكرلكن يبقى أنه في الذكر هنا وهو ذ، ، سهلما ال نهاية في السهو يعني متصور أنه يتشهدذكرنا 
 .ا، أما هذا يثبت تبع  بثالثة تشهدات بطلت صالته ال  شخٌص المغرب استقال ، لكن لو صلىايثبت تبع  

 طالب:.......
 من الشراح ذكر ه، فيفي حكمها جميع الصلوات ،يعني وفي حكمها جميع الصلوات ،هو المغرب انتهينا منها ال

 بعد الثالثة ثم عاد. جمن الضرورة، ثم خر ث إذا سبقه الحد أظن ؟شيء
 طالب:.......

، طيب أدرك مقيم من صالة مسافر تلكهذه غير  ،هذه مسألة مستقلة ،من صالة مسافر ركعةأدرك مقيم نعم 
ال يكفيه القصر ،ركعة ثم يأتي  ،أدرك ركعة يجلس معه للتشهد ،مقيم يلزمه اإلتمام ؟اآلن المقيم يلزمه اإلتمام وا 

ونا في مسألة الرعاف كيف يتصور في الرعاف أن يتشهد أربع دعلكن  ،فرق  هفيما  ،ويجلس للتشهدبركعة 
ث ، ثم سبقه الحديعني يتشهد معهم التشهد األول ؟كيف يتصور أربع تشهدات ؟طيب كيف يبني ؟تشهدات

 ؟فاته كم ركعة وهتشهد معهم التشهد األول،  ،وأدركهم في التشهد الثاني ،ما مضىفذهب ليتوضأ وبنى على 
 لب:.......طا

 الباجي في غاية الدقة.ال سيما  ال، ترى أهل العلم ما هو من فراغ يتكلمون، يعني ما نستفيد،
 طالب:.......
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لكن ال بد من أن يكون  ،، قد يختلف تصويرها في مذهبهم عن المالكية عن بقية المذاهباال، تأملوها جيد   ،ال
 ونها.لها أصل، يعرفون يعني كيف يحررون المسائل ويضبط

يعني ما أدرك شيء إال التشهد األول، جاء واإلمام جالس أو فاتته الركعة الثانية  ،فإذا أدرك التشهد األول معهم
 ، ثم جاء وقد فاتته الرابعة.ثم سبقه الحدث ،فلحق بهم فأدرك التشهد األول، تشهد معهم

 طالب:.......
 ؟يعني ما أدرك شيء من األوالت الثنتين

 طالب:.......
هى التشهد األول سبقه الحدث وذهب، تشهد معهم ثم لما أن، الثانية أولى تشهد و......عنه  سقطت، إذا أدرك ال

 يتسنى أن يجلس في كل ركعة. لكن ما ،ثم رجع وهم في التشهد األخير، طيب هي أربع تشهدات
 طالب:.......

.. ما هو بتصوير مسائل ثم..... وطلع جلس للتشهد أرعف.... بين كل ركعتين يرعف ويطلع يتوضأ إذا ال،...
 علمية.

 طالب:.......
ما  ،بدون تشهد اسرد   يأتي بهنيبقى له ثنتين  ؟ثنتين يأتي ؟يأتي بهنإذا سلموا  ،تينأولى بالنسبة له، ويبقى له ثن

 .اتجلس في كل ركعة، يعني ما يتم هذا التصوير أبد   :يصلح، ويقول
 طالب:.......

الاآلن فاته ركعة طيب   .أدرك ركعة؟ فاته ركعة رباعية وا 
 طالب:.......

 تشهد مع اإلمام.ة ما بينهن يدرك الثالثة والرابع نعمـ
 طالب:.......

ما  ،ن ما يدركه المسبوق آخر صالته: إأحد يقول: يلزمه الجلوس حتى عند من يقول هال، ما في ،ما يلزم ال
 يلزمه الجلوس.
 طالب:.......

، ثم صورة ما يدركه مع اإلمام؛ ألنه يدرك مع اإلمام الثالثة والرابعة ما بينهن تشهد.. من غير تعرض ل....
 كالمه. ينخرم

 طالب:.......
 .طيب، بدون ركعة

 طالب:.......
على كالمه يجلس في كل ركعة، يجلس في كل  أتيفما ينفع، ما ي ،ر ركعتين متواليتين بدون تشهدلكن يصي

 بنص هذا.ركعة منها، على كل حال ما هو 
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 طالب:.......
 ل الكالم هذا.هأ الظاهر أن سعيد قاصد 

 طالب:.......
 هو هو. ين متواليات، يبقى اإلشكالثم عاد ثنت ،الثاني، ثم قام قضى ركعة فجلس

 طالب:.......
 ما يمكن تصويره هذا. التشهد،لكن ال ما يفصل بينهم ب ،أربع تشهدات
 طالب:.......

ال أ ناتصور ما  نحن، ال نعم  يفتح باب السهو ما ينتهي. الذين المسألة في السهو، وا 
 طالب:.......

 .امسائل صور السهو ما تنتهي إطالق  
 طالب:.......
يعني سهل، لكن الرباعية تصور  ،يعني تصور أربع تشهدات في المغرب سهلتصورها صعب،  على كل حال

 تشهد بعد كل ركعة فيه صعوبة.
 

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،صلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسولهالحمد هلل رب العالمين، و 
يوم األحد واالثنين والثالثاء  :ليتحقق من عاشوراء يقول: ما رأيكم فيمن يقول بأفضلية صيام أربعة أيام

 ، ولو أضف فيها السبت والخميس تصير خمسة أو ستة؟واألربعاء
إذا كان يتعبد بهذا في عبادة مؤقتة بوقتها هذه مخالفة،  ،هو مخالف المسألة عبادة، إن كان يتعبد بهذا

))لئن بقيت إلى قابل ألصومن : -عليه الصالة والسالم-ثم في األخير قال  ،المنصوص عليه يوم عاشوراء
ر في ن األحوط أن ينظ: إلما قلنا بعده(( اقبله أو يوم   ا))صوموا يوم  يعني مع العاشر، ولوال رواية:  التاسع((

ولو بالتقويم يصوم التاسع  أو يصوم إن كان الشهر مكمال   ،هالل محرم، فإن لم ير  الهالل فليكمل ذي الحجة
ن كان ناقص   يصوم العاشر والحادي عشر ليصيب العاشر بيقين، يعني في مثل شهرنا هذا إذا صام  اوالعاشر، وا 

 :يعني في التقويم أو في عرف الناس لقلنا ة كامال  حجأصاب عاشوراء بيقين، لكن لو كان ذي ال االثنين والثالثاء
من  م؛ ألنه لم يرد عليهوذلك بإكمال شهر ذي الحجة ،شر بيقينايصام األحد واالثنين، ونكون حينئٍذ أصبنا الع

ال فأكملواالهالل  هذا هو األصل في األشهر الشرعية إن رؤي يثبت رؤيته فأكملوه، وهذا هو األصل، و  كما  ،وا 
ذا أمكنه صيام العاشر بيقين ....، ....ل رمضان، ال يحصلفي هال على كل حال على اإلنسان أن يتحرى، وا 

 ، ال بد من هذا.ال مفر منهف
 طالب:.......

ولن يكلف  ،هذاه أكثر من من رمضان فهو فرضي؛ ألنه ليس بإمكان اقال: إن كان غد  لو ال هو إذا تردد كما 
 أكثر من هذا.
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 سم.
 ن الرحيمبسم هللا الرحم

نبينا محمد وعلى آله وصحبه  ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ،الحمد هلل رب العالمين
 أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء.

 جامع الصالة. :باب" :-تعالى رحمه هللا-قال المؤلف 
 بن سليم الزرقي عن أبي قتادة األنصاري  حدثني يحيى عن مالك عن عامر بن عبد هللا بن الزبير عن عمرو

أمامة بنت زينب بنت  كان يصلي وهو حاملٌ  -صلى هللا عليه وسلم-ن رسول هللا أ -رضي هللا تعالى عنه-
ذا قام  :وألبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس ،-صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  فإذا سجد وضعها وا 

 .حملها
 قال: -صلى هللا عليه وسلم-عن األعرج عن أبي هريرة أن رسول هللا وحدثني عن مالك عن أبي الزناد 

ثم يعرج الذين  ،ويجتمعون في صالة العصر وصالة الفجر ،يتعاقبون فيكم مالئكة بالليل ومالئكة بالنهار))
وأتيناهم وهم  ،تركناهم وهم يصلون  :فيقولون  ؟كيف تركتم عبادي :باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم

 .((يصلون 
صلى هللا عليه -زوج النبي  -ارضي هللا عنه-وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 

إن أبا بكر  :فقالت عائشة ((مروا أبا بكر فليصل للناس)) قال: -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -وسلم
مروا أبا بكر )) :قال ،يصل للناسر عمر فلفمُ  ،يا رسول هللا إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء

إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من  :قولي له :فقلت لحفصة :قالت عائشة ((فليصل للناس
إنكن ألنتن )) :-صلى هللا عليه وسلم-ففعلت حفصة فقال رسول هللا  ،البكاء فمر عمر فليصل للناس

ما كنت ألصيب " :-مارضي هللا عنه- حفصة لعائشة فقالت ((مروا أبا بكر فليصل للناس ،صواحب يوسف
 ."امنك خير  

بينما  بن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد هللا بن عدي بن الخيار أنه قال:اوحدثني عن مالك عن 
ه فلم يدر ما ساره به حتى جالس بين ظهراني الناس إذ جاءه رجل فسار   -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

-فقال رسول هللا  ،فإذا هو يستأذنه في قتل رجل من المنافقين ،-صلى هللا عليه وسلم-هللا جهر رسول 
 ،بلى :فقال الرجل ((؟رسول هللا اوأن محمد   ،أليس يشهد أن ال إله إال هللا)) :حين جهر -صلى هللا عليه وسلم

أولئك الذين )) :- عليه وسلمصلى هللا-فقال  ،بلى وال صالة له :قال ((؟أليس يصلي)) :فقال ،وال شهادة له
 .((نهاني هللا عنهم

اللهم )) قال: -صلى هللا عليه وسلم-وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول هللا 
 .((اشتد غضب هللا على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ،يعبد اال تجعل قبري وثن  

كان  -رضي هللا عنه-أن عتبان بن مالك  الربيع األنصاري بن شهاب عن محمود بن اوحدثني عن مالك عن 
إنها تكون الظلمة والمطر والسيل وأنا  :-صلى هللا عليه وسلم-وأنه قال لرسول هللا  ،يؤم قومه وهو أعمى
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صلى هللا عليه -فجاءه رسول هللا  ،أتخذه مصلى ايا رسول هللا في بيتي مكان   ل   فص ،رجل ضرير البصر
صلى هللا عليه -فأشار له إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول هللا  ؟((أين تحب أن أصلي)) :فقال -وسلم
 .-وسلم

 -صلى هللا عليه وسلم-أنه رأى رسول هللا  بن شهاب عن عباد بن تميم عن عمهاوحدثني عن مالك عن 
 .إحدى رجليه على األخرى  افي المسجد واضع   امستلقي  

رضي هللا -عيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان بن شهاب عن ساوحدثني عن مالك عن 
 .كانا يفعالن ذلك -ماعنه

نك في زمان إ :قال إلنسان -رضي هللا عنه-أن عبد هللا بن مسعود  وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد
يطيلون  ،يكثير من يعط ،قليل من يسأل ،وتضيع حروفه ،تحفظ فيه حدود القرآن ،قليل قراؤه ،كثير فقهاؤه
 كثيرٌ  ،وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه ،يبدون أعمالهم قبل أهوائهم ،ويقصرون الخطبة ،فيه الصالة

يطيلون فيه الخطبة  ،قليل من يعطي ،كثير من يسأل ،وتضيع حدوده ،يحفظ فيه حروف القرآن ،قراؤه
 .يبدون فيه أهواءهم قبل أعمالهم ،ويقصرون الصالة
أن أول ما ينظر فيه من عمل العبد الصالة فإن قبلت  بلغني :عن يحيى بن سعيد أنه قالوحدثني عن مالك 

ن لم تقبل منه لم ينظر في شيء من عمله ،منه نظر فيما بقي من عمله  .وا 
صلى هللا عليه -زوج النبي  -ارضي هللا عنه-وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 

 .الذي يدوم عليه صاحبه -صلى هللا عليه وسلم-حب العمل إلى رسول هللا كان أ أنها قالت: -وسلم
كان  أنه قال: -رضي هللا تعالى عنه-وحدثني عن مالك أنه بلغه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه 

صلى هللا عليه -فذكرت فضيلة األول عند رسول هللا  ،رجالن أخوان فهلك أحدهما قبل صاحبه بأربعين ليلة
صلى -فقال رسول هللا  ،وكان ال بأس به ،بلى يا رسول هللا :قالوا ((؟األم يكن اآلخر مسلم  )) :فقال -لموس

إنما مثل الصالة كمثل نهر غمر عذب بباب أحدكم يقتحم  ؟وما يدريكم ما بلغت به صالته)) :-هللا عليه وسلم
 .((ون ما بلغت به صالتهفإنكم ال تدر  ؟بقي من درنهفما ترون ذلك يُ  ،فيه كل يوم خمس مرات

كان إذا مر عليه بعض من يبيع في المسجد دعاه فسأله ما  وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عطاء بن يسار
نما هذا سوق اآلخرة ،عليك بسوق الدنيا :فإن أخبره أنه يريد أن يبيعه قال ؟وما تريد ؟معك  .وا 

بنى رحبة في ناحية المسجد تسمى  -الى عنهرضي هللا تع-أن عمر بن الخطاب  وحدثني عن مالك أنه بلغه
 ."أو يرفع صوته فليخرج إلى هذه الرحبة امن كان يريد أن يلغط أو ينشد شعر   :وقال ،البطيحاء

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 "العمل في جامع الصالة :باب"والترجمة التي قبلها:  "جامع الصالة :باب": -تعالى رحمه هللا-يقول المؤلف 
-: إن األحاديث التي أوردها في تلك يقول الشراح في الفرق بين الترجمتين "جامع الصالة :باب" :وهذه الترجمة

نما تتعلق وا   ،ال تتعلق بذاتهاواألحاديث التي أوردها في هذه الترجمة تتعلق بذات الصالة،  -الترجمة األولى
 وتقديم األفضل لإلمامة وما أشبه ذلك. ،وتعاقب المالئكة ،بأموٍر خارجٍة عنها كحمل الصبية
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عن عمرو بن  -بن العوام- حدثني يحيى عن مالك عن عامر بن عبد هللا بن الزبير": -تعالى رحمه هللا-يقول 
صلى هللا -ن رسول هللا أ -نصاري الحارث بن ربعي األ- عن أبي قتادة األنصاري  -األنصاري – سليم الزرقي
 ؟إعرابها :أمامة "-صلى هللا عليه وسلم-أمامة بنت زينب بنت رسول هللا  كان يصلي وهو حاملٌ  -عليه وسلم

ُر َمن َيْخَشاَها{ حاملر أمامة   ؟مفعول السم الفاعل، واإلضافة ما يمكن باإلضافة، أو  [( سورة النازعات54)] }ُمنذ 
 ..بالغٌ  ؟طيب والقراءة الثانية [( سورة الطالق3)] إ نَّ َّللاََّ َبال ُغ{} "منذٌر من يخشاها؟"

 ......طالب:
أو بدل أو نعت  :وصور يترجح فيها العمل، وبنت ،يترجح فيها اإلضافةيجوز الوجهان، وهناك صور  ؟هر أمرر أو 

صلى هللا عليه -ت  رسول هللا ، زينب  بنوعلى اإلضافة تكون بنت   ،بيان من أمامة، وعلى رواية العمل تكون بنت  
ال فأبوها معروف-عليه الصالة والسالم-لشرف النسبة إليه ، نسبت ألمها -وسلم وألبي العاص " ولذا قال: ،، وا 

أبو العاص أبوها أسلم  "ألبي العاص بن ربيعة" أمامة بنت أبي العاص ،ذكر أبوها "بن ربيعة بن عبد شمس
وألبي " عليه بالعقد األول -عليه الصالة والسالم-وردها النبي  ،وبقيت وأسلمت قبله زينب ،تح وهاجرقبل الف

بن عيسى القزاز وأبو مصعب معن وهذه رواية الجمهور عن مالك، ورواه يحيى بن بكير و  "العاص بن ربيعة
رماني ، وزعم الكوهو الصواب "وألبي العاص بن الربيع" (الربيع )ابنفقالوا: الزهري وغيره من الرواة عن مالك 

عني إذا تسنى للكرماني أن يقول: إن المخالفة ي "بي العاص بن ربيعةوأل" :في البخاري ، أن المخالفة من البخاري 
ما يمكن، هذا وهم زعم  ؟من البخاري في الموطأ ن المخالفة: إهل يتسنى له أن يقول من البخاري في كتابه
ى عن مالك ممن ذكر، وزعم بعضهم أنه منسوٌب إلى والصواب أنه ممن رو  ،ري من البخا الكرماني أن المخالفة

وأنه ابن الربيع بن ربيعة، ورده عياض والقرطبي وغيرهما إلطباق النسابين على خالفه، هو أبو العاص  ،جده
 بن عبد العزى بن عبد الشمس، النسابون يتفقون على هذا.بن ربيعة 

وهذا صريح في كون العمل  "فإذا سجد وضعها" مةبعد وفاة فاط -رضي هللا عنه-من؟ علي أمامة هذه تزوجها 
ذا قام حملها" وهو الذي يضعها ،، وأنه هو الذي يحملها-عليه الصالة والسالم-منه  ألن منهم من زعم  "وا 

فكانت تتعلق به إذا قام  -عليه الصالة والسالم-ألفته  ،تتعلق به ،أنها تعلق به من غير عمٍل منهكالخطابي 
ذا ذا قام  ،فإذا سجد وضعها"لرواية تردها فصريح ا ،سجد وا   .حملها"وا 

 ،وأشكل مثل هذا العمل على بعض العلماء ال سيما من المالكية؛ ألن هذا العمل ال يجوز عندهم في الصالة
أنه يؤم الناس، وفي  :يضة، جاء في روايةأشكل عليهم مثل هذا، فمنهم من قال: هذا في النافلة ال في الفر 

صالة الظهر أو العصر إذ خرج علينا وهو حامٌل أمامة، هذه  -عليه الصالة والسالم-النبي  رواية: كنا ننتظر
ال فريضة؟ فريضة ، وهذا الكالم ليس لعدم وجود من يكفيه أمرها ، روى أشهب عن مالك أن ذلك للضرورةنافلة وا 

 معمورة. -عليه الصالة والسالم-بصحيح؛ ألن بيوته 
لعله نسخ بتحريم العمل في  :عن مالك أن الحديث منسوخ، يقول ابن عبد البر يروى عبد هللا بن يوسف التنيس

؛ ألن هذا العمل عند جمهور أهل العلم ال إشكال فيه، صحيح فيه حركة ال داعي للقول بالنسخالصالة، لكن 
مثل هذا  يفعل -عليه الصالة والسالم-لكنها غير متوالية، واآلدمي طاهر، وما في جوفه معفٌو عنه، فالنبي 
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الذي فعله لبيان  -عليه الصالة والسالم-، الطمأنينة موجودة، ولوال مثل هذا العمل منه لبيان الجوازالفعل 
د هذا األصل الذي يبيح مثل لتحرج كثيٌر من الناس حينما يحتاجون إلى مثل هذا العمل، يعني لوال وجو الجواز 

ال سيما أهل التحري والحرص؛ ألنه قد يوجد الحاجة إلى  ،الناس لوجد الحرج والمشقة من كثيٍر منهذا العمل 
ذا لم يوجد له أصل   ال شك أنهم سوف يتحرجون.مثل هذا العمل، وا 

لكن يوجد من يقرأ القرآن نظر، وأراد أن يصلي  ،على سبيل المثال قد ال يوجد من يقرأ القرآن عن ظهر قلب
اءة في المصحف وحمله ووضعه عند الحاجة؛ ألن في جواز القر الحديث أصل  :بالناس ومعه المصحف نقول

 مثل هذه األمور تقدر بقدرها، وال يتوسع فيها.
-ولرفع الحرج والمشقة عن أمته، هو فعله  ،لبيان الجواز فعل هذا -عليه الصالة والسالم-على كل حال النبي 
وأن  ،يشددون في هذا األمر الشخص في مجتمٍع أو بين أناس لبيان الجواز، فإذا وجد -عليه الصالة والسالم

، وبيان السنة لهم ال بأس يعني ممن يراد تخفيف مثل هذا األمر عندهمأو  ،ظنوا به الظنون  اإلنسان إذا تحرك
هذه النصوص ينبغي أن يعنى بها طالب العلم والعلماء في تطبيقها هذا من باب التعليم؛ ألن  :من فعله، نقول

المشاكل الناس، يعني لو رأ اعالج   وأنها  ،الحركةكلم عن وت ..،، والحركةقوموا هلل قانتين :يتحرك قلت يت واحد 
 ال مانع أن ،ويرى أن كل حركة مبطلة للصالة ،يبالغ في هذا األمر الكن لو وجدت شخص  ، مؤثرة في الصالة
 حمل. -عليه الصالة والسالم-النبي : تحمل طفل وتقول

، عبد هللا بن ذكوان حدثني عن مالك عن أبي الزناد اسمه "األعرج وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن"يقول: 
 قال: -صلى هللا عليه وسلم-عن أبي هريرة أن رسول هللا " ال نخلط بينهما عن األعرج عبد الرحمن بن هرمز

الطائفة األخرى،  عقب أي تأتي طائفة :يتعاقبون فيكم ((يتعاقبون فيكم مالئكة بالليل ومالئكة بالنهار))
ويجتمعون في صالة )) وهذا يرد عليه قوله:تعاقبون فيكم بمعنى أن الطائفة الثانية تأتي عقب الطائفة األولى، ي

ذهاب أن عددهم كبير بحيث يكون بعضهم يأتي عقب  كيف يتعاقبون وهم يجتمعون؟! ((العصر وصالة الفجر
مالئكة: بدل، لكن  ؟يتعاقبون  يعربمن  ((يتعاقبون فيكم مالئكة)) بعض الدفعاتيجتمع مع  وبعضهم ،البعض
لحارث التي يسمونها بالنهار على لغة بن المالئكة هم الفاعل، يتعاقبون فيكم مالئكة بالليل ومالئكة : إمن قال

 .اوفي لغة العرب أيض   ،من النصوصوهذه لها ما يشهد لها البراغيث، : أكلوني لغة
وفي مسلم:  مالئكة بالليل ومالئكة بالنهار(( ة يتعاقبون ))المالئكالحديث في بدء الخلق من صحيح البخاري: 

يذكر في كتب النحو على هذه ٍذ ال يكون فيه شاهد لهذه اللغة، لكن هذا المثال وحينئ ))والمالئكة يتعاقبون فيكم((
كل يتعاقبون فيكم، وعلى  :على لغة ،جعل هذه اللغة منسوبة إلى هذا الحديثهم بعضبل  "يتعاقبون فيكم" اللغة

 .ولها شواهدها من النصوص ومن الشعر ،حال هي لغة قبيلة من العرب
 ...................................  ج  يلومونني في اشتراء النخيل أهلي

 ج

 وغيرها. ولها الشواهد موجودة في شروح األلفية 
خالٌف بين أهل العلم، لكن وهل هؤالء المالئكة هم الحفظة أو غيرهم؟  ((مالئكة بالليل ومالئكة بالنهار))

ال غيرهم؟ غيرهم، لماذا؟ ألن الحفظة ال يفارقون المرجح أنهم   .هم وا 
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يجتمعون في صالة العصر  ((في صالة العصر وصالة الفجرويجتمعون  ،مالئكة بالليل ومالئكة بالنهار))
َوُقْرآَن اْلَفْجر  إ نَّ }مشهودة ن صالة الفجر ألنها مشهودة، هذا مع كو  ؛الفجر، صالة الفجر ال إشكال فيهاوصالة 

ا{ وهي مشهودة يشهدها المالئكة والمراد بقرآن الفجر صالة الفجر،  [( سورة اإلسراء72)] ُقْرآَن اْلَفْجر  َكاَن َمْشُهود 
 لنهار، لكن ماذا عن صالة العصر؟مالئكة الليل وا
 طالب:.......

ال غير مشهودة؟  موجود  موجود فيهاالالفجر بكونها مشهودة والمعنى معنى تخصيص  مالكن هل هي مشهودة وا 
 نعم؟ صالة، القرآن المقصود به الصالة،هو المقصود بالقرآن ال يث؟في العصر على هذا الحد

 طالب:.......
 معنى ((يجتمعون )) :عندنا الذيالحديث ما تكون مشهودة على هذا؟ إذا صارت سرية ما تكون مشهودة؟! 

ما جاء معنى كون الفجر مشهودة والعصر غير؟ يعني  ما ،وجود في صالة العصرصالة الصبح م الشهود في
، في صالة العصر معروف ومحفوظ، وكونها إحدى البردين معروف مع الصبح، لكن إشكالنا واضح ومحدد

ة دون لم  خصت بكونها مشهود امعنى مشهودة؟ يجتمع فيها مالئكة الليل والنهار، إذ   ما ،صالة الفجر مشهودة
 العصر؟

 طالب:.......
والنهار إذا زالت الشمس، يعني هل تشهد  نعم، يعني كون العصر تجمع جمع تقديم في أول صالة الظهر مثال  

في منتصف النهار ألن معنى التعاقب هذا مالئكة ليل ومالئكة نهار، فإذا جمعت صالة العصر  باٍق فيه؟
ال ما يحصل  .هنهار نصفيعني باقي على ال ؟يحصل هذا التعاقب وا 

ويبقى أن كونها مشهودة يعني على أصلها في على كل حال النص الذي بين أيدينا يدل على أنها مشهودة، 
ا لها مزية، وجاء فيهيدل على أن القراءة  وقتها، يعني كون من يشهدها أكثر، وتسمية صالة الفجر بقرآن الفجر

بل طلوع على صالٍة ق -أن ال تغلبوا-عن صالٍة  تضاموافإن استطعتم أن ال )) :بمثل هذا الحديث امقرون   اأيض  
في طرفي النهار، وأن أسعد  -جل وعال-ولذا جاء في الخبر أن الرؤية للباري  ((الشمس وصالٍة قبل غروبها

يق في طر  -تعالى رحمه هللا-، وذكرنا أن ابن القيم وهما البردان ،الناس بها من يحافظ على هاتين الصالتين
ى القرب من اإلمام في صالة الصبح، وتدبرهم لقراءته ويصف حرصهم عل ،و يصف حال المقربينالهجرتين وه

 القلب؛ ألن هذه الصالة مشهودة.له أثٌر كبير في صالح 
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله


